
 

 

 
 

 

Customer Journey Design 
→ Kundresan är ett kraftfullt verktyg för att skapa 

en extraordinär kundupplevelse 
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→ Kunden är den viktigaste tillgången 

Det finns ett talesätt som säger att kunden är den viktigaste tillgången ett företag har, 
men varför är det egentligen viktigt att vara kundcentrerad? Kundcentricitet handlar om 
att skapa insikter om vad kunden tycker och önskar och att sätta kunden i centrum för all 
utveckling. Kundernas behov och önskemål är hela tiden i förändring, och för att behålla 
sin konkurrenskraft behöver företag hela tiden anpassa sig och förändras för att möta 
kunderna där de befinner sig. Enligt McKinsey kan företag som är ledande på 
kundupplevelser nyttja sina kundinsikter för att bygga lojalitet, nå inkomstökningar på  
5-10 procent och reducera kostnader med 15-25 procent inom två till tre år. 1  

Ju bättre man förstår sina kunder, desto mer sannolikt är det att man kan öka lojaliteten 
genom att hantera potentiella problem innan kunderna överväger att lämna företaget. 
Med en god kundkännedom kan man även bli bättre på att attrahera och behålla nya 
kunder. Enligt en artikel från Carson Research kan det kosta upp till 20 gånger så mycket 
att attrahera nya kunder jämfört med vad det kostar att behålla de man redan har.2 Nöjda 
kunder är mer lojala, och återkommande kunder är avgörande för att hantera 
försäljningskostnader och lönsamhet. 

Kundperspektivet är idag på agendan i många företag, och det finns en strävan att bli mer 
kundfokuserade och kunddrivna i verksamheten. Trots denna strävan möts kunder i 
många fall av bristfälliga kundupplevelser. Det är vanligt att upplevelsen av produkten och 
varumärket inte är konsekvent vid interaktion med företaget via olika kanaler, samt att 
kunden inte smidigt kan röra sig mellan olika kanaler eller affärsmodeller i en köpprocess. 
I företag med många affärsmodeller, kanaler och erbjudanden kan det vara svårt att få en 
överblick över kundupplevelsen och att systematiskt arbeta med att förbättra den. Enligt 
en färsk studie publicerad i Journal of the Academy of Marketing Science överskattar 
företagsledare systematiskt kundnöjdheten för sina företag.3 / 

→ Kundresan kan användas som verktyg för att skapa en 
extraordinär kundupplevelse 

Kundresan är en bra utgångspunkt för att skapa en extraordinär kundupplevelse och bli 
ett mer kundcentrerat företag. Kundresan innefattar alla kundens interaktioner med 
företaget och sträcker sig över kanaler, erbjudanden och interna organisatoriska enheter 
vilket gör den till ett värdefullt verktyg för att skapa en enhetlig upplevelse som ger nöjda 
kunder. Varje interaktion kunden har med företaget brukar benämnas som en touch point 

                                                        
 
1 McKinsey. (2016). The CEO Guide to Customer Experience. 
2 Carson, T. (2008). Customer Satisfaction and the Success of Your Organization. Carson Research Consulting, 

Inc. 
3 Hult, G. T. M., Morgeson III, F. V., Morgan, N. A., Mithas, S., & Fornell, C. (2016). Do managers know what 

their customers think and why?. Journal of the Academy of Marketing Science, 1-18. 
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och kan ske via olika kanaler, exempelvis personligt bemötande av en säljare i butik, online 
eller via varumärkets synlighet och spridning. 

Enligt en artikel i Harvard Business Review kan företag som på ett skickligt sätt hanterar 
kundens helhetsupplevelse skörda enorma belöningar såsom ökad kundnöjdhet, minskat 
kundbortfall, ökade intäkter och ökad medarbetarnöjdhet.4 För att lyckas med detta krävs 
både analys av kundresan i sin helhet och ett tvärfunktionellt arbetssätt, där 
representanter från hela organisationen involveras i arbetet. Detta bidrar också ofta till att 
företagen upptäcker mer effektiva sätt att samarbeta över enheter och nivåer. Kraften i 
att använda kundresan som verktyg innebär dock att den är utmanande att arbeta med. 
En kundresa som är perfekt ur kundens perspektiv kan vara dyr och krånglig att 
implementera, och det är inte givet att den är kompatibel med de nuvarande processerna, 
enheterna och systemen. Den tänkta kundresan måste vara realiserbar i strukturerna och 
i linje med kund- och kanalstrategin för att vara ett användbart verktyg. 

                                                        
 
4 Alex Rawson, Ewan Duncan, and Conor Jones (2013). The Truth About Customer Experience. Harvard Business 

Review. 

Kartläggningen av kundresan ger både insikter om vilka touch points kunden har med företaget 
och hur dessa och kundresan i sin helhet upplevs av kunden. 



 

 2017-02-02 4 (7) 

 

För att uppnå önskade effekter är det därför kritiskt att både ta utgångspunkt i företagets 
strategi, kundinsikter och de möjliggörande strukturerna när man arbetar med kundresan 
för att försäkra sig om att samtliga delar hänger ihop. Det är viktigt att hitta en balans 
mellan att utmana de möjliggörande strukturerna för att tillgodose kundens behov och 
önskemål och att designa en kundresa som är implementerbar. Målsättningen är både att 
växa basen av lönsamma kunder genom att skapa extraordinära kundupplevelser och 
att säkerställa att dessa stöds av en smart affärsmodell som vilar på stabila och flexibla 
strukturer. Detta för att säkra en hållbar konkurrensfördel och öka lojaliteten bland 
befintilga kunder.    

Genom att ta utgångspunkt i företagets strategiska inriktning, affärsmodeller, 
marknadsposition och trender när kundresan designas kan det tydliggöras vilka kanaler 
och kundsegment som är strategiskt prioriterade. Vilka kanaler som är prioriterade kan 
exempelvis bero på faktorer såsom lönsamhet, innovation och att framtidssäkra 
verksamheten. Den strategiska inriktningen kan också vara vägledande i att identifiera 
vilken eller vilka kundresor som ska prioriteras i arbetet. Målsättningen är att de kundresor 
som designas ska attrahera och rekrytera kunder i lönsamma kundsegment och skapa 
största möjliga värde för företaget över tid.  

  

Två vanliga problem vid traditionell kartläggning av kundresan är att den framtida kundresan 
riktas mot fel kundsegment eller inte är realiserbar. 
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→ Förståelse för kundupplevelsen är en förutsättning för 
att designa en kundresa i världsklass 
Vid kartläggningen av den nuvarande kundresan och kundupplevelsen är det centralt att 
rikta blicken ut mot kund, genom att samla in information och analysera kundresan ur 
kundens perpsektiv. Här är det kritiskt att ta utgångspunkt i kundupplevsen, samt att 
både analysera kundresan i sin helhet och varje touch point. 

Förståelse behöver skapas kring vilka av företagets touch points som är nyckeln till en bra 
kundupplevelse, vilka som differentierar företaget från andra aktörer, vilka som ej adderar 
värde samt var det finns eventuella flaskhalsar. 

Insikter kopplade till företagets touch points med kunden är nödvändiga, men inte 
tillräckliga. Även om kundnöjdheten i varje touch point är hög, kan antalet interaktioner 
vara för många, ledtiden för lång eller övergångar mellan olika kanaler inte tillräckligt 
sömlösa.  

Att visualisera kundresan i sin helhet är både ett kraftfullt verktyg för att skapa 
förståelse och samsyn internt och avgörande för att kunna skapa en extraordinär 
kundupplevelse. Likaså att förstå kundernas underliggande behov, beteenden, drömmar 
och drivkrafter bakom de krav och önskemål som uttrycks, för att kunna värdera olika 
alternativ för hur de kan tillgodoses. / 

Målsättningen är att skapa en extraordinär kundupplevelse i varje touch point och att kunden ska 
uppfatta kundresan på ett enhetligt sätt oavsett kanal. 
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→ Förståelse för de möjliggörande strukturerna är en 
kritisk framgångsfaktor vid innovation av kundresan 
Vid kartläggningen behöver också blicken riktas inåt organisationen mot befintliga 
processer och strukturer, dvs. mot de delar som inte är synliga för kunden. Detta för att 
skapa förståelse för de bakomliggande interna faktorerna till identifierade avsteg från en 
ideal kundresa, samt analysera övergångarna mellan olika touch points. Ofta kan 
exempelvis företagets policys, organisation, processer eller system oavsiktligt påverka 
kundresan eller kundens touch points på ett negativt sätt, och den kunskapen behöver 
hanteras vid designen av den framtida kundresan. Det är kritiskt att förstå de 
möjliggörande strukturerna, både för att kunna utmana och förbättra kundresan och för 
att kunna avgöra vad som inte kan eller bör förändras, exempelvis på grund av 
regulatoriska krav som måste uppfyllas eller om nyttan av förändringen inte skulle 
uppväga kostnaden för att införa den. 

Den samlade insikterna om kundresan, kundens nuvarande och framtida behov, företagets 
strategiska inriktning, affärsmodeller och möjliggörande strukturer används sedan vid 
innovation av kundresan och framtagande av lösningsidéer för att skapa en extraordinär 
kundupplevelse. Lösningsidéerna kan både vara hänförliga till specifika touch points eller 
till kundresan i sin helhet. / 

Att designa och implementera en extraordinär kundresa kräver en djup kunskap både om kunden 
och de möjliggörande strukturerna 
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→ För att lyckas med införandet krävs 
genomförandekraft 
Kreativa och innovativa idéer till hur kundresan kan transformeras är dock inte tillräckligt 
för att skapa en extraordinär kundupplevelse. Det handlar också om att lyckas förverkliga 
dem. En framgångsfaktor är att koppla lösninigsidéerna till de möjliggörande strukturerna 
och definiera behovet av förändringar i dem, för att säkerställa att lösningsidéerna kan 
realiseras och den framtida kundresan förverkligas. För att försäkra sig om att de 
förväntade effekterna uppnås bör designen av den framtida kundresan vara en iterativ 
process där kunden har möjlighet att vara med och påverka. 

Vi på Cordial brinner för att tillsammans med våra uppdragsgivare skapa en säker väg till 
framgångsrik affärsutveckling och transformation genom att överbrygga klyftan mellan 
strategi, struktur och kultur. Vi vet att verklig genomförandekraft sträcker sig bortom en 
förståelse för vad som behöver göras och varför. För att göra förändring är det hur:et som 
gör hela skillnaden. Vi är också övertygade om att vi behöver arbeta tillsammans med 
våra kunder för att hitta de bästa och mest hållbara lösningarna. / 

Vi vinner tillsammans! 

Malin Strömquist 
/Manager 

Stina Klingvall 
/Consultant 

Cordial AB 

Cordials angereppssätt säkerställer att alla delar samverkar för att skapa genomförandekraft 


